
Problemer med affaldssortering  

kan blive dyrt for os! 

VEND  
 

11. maj 2020 

VIGTIG INFORMATION: 

Vi som beboer risikerer at skulle betale en udgift på op i mod 72.000 kr. om 

året. Hvorfor? Fordi vi smider vores affald i den forkerte beholder…..  

Vi har flere gange oplevet at Halsnæs Kommune ikke vil hente vores affald fra de 

nedgravede løsninger, fordi vi har sorteret forkert.   

Det betyder, at vi selv skal betale en privat vognmand for at få dem tømt. Det er en 

stor ekstra udgift, som alle beboere kommer til at betale. Hvis det forsætter, kan det 

ende med, at vi får en huslejestigning.  

Derfor håber vi, at du vil kigge i den folder fra Halsnæs forsyning der også ligger i 

din postkasse, og at du vil kigge på bagsiden her, hvor du kan se et eksempel på det, 

der gør at kommunen ikke vil hente vores affald.  

Hvis du nu tænker at ’jeg sortere altid mit’ affald, så vil vi gerne have din hjælp. Hvis 

du ser en nabo der sortere forkert, så sig det endelig til vedkommende. Det er der in-

gen der bliver sure over og affald er et fælles ansvar.  

GØR DET NEMT AT GØRE DET RIGTIGT - FØLG DE 3 RÅD: 

1. Sortér med det samme, der hjemme – bio i bio spand osv. 

2. Find et fast sorteringssystem, der passer til dig i dit lejemål 

3. Tag affald med, når du alligevel skal ud 

Vi ved godt at rigtig mange sortere rigtigt, men vi skal lige have de sidste med. 

Er du i tvivl om noget, så er der selvfølgelig mulighed for at kontakte servicecenteret, 

der står klar med råd og vejledning. 

 

Med venlig hilsen 

Arresø Boligselskab 

  



 

 
 

EKSEMPEL PÅ FORKERT SORTERING 
 

Billederne er taget ned i to af vores nedgravet affaldsløsninger. Beholderne er til bio-

affald, det vil sige madaffald. Men som man kan se er der både pap, dåser, plastikpo-

ser, jern og meget andet som ikke hører til her. 

 

Disse to beholdere ville Halsnæs Forsyning ikke tømme, derfor måtte vi bestille en 

privat vognmand til at tømme beholderne. 

 

Prisen for det løb op i 3.000 kr. som afdelingen hvor beholderne står, kommer til at 

betale udover deres normale udgift til afhentning af affald. De 3.000 kr. er kun for en 

enkelt tømning, så hvis der f.eks. er 2 af dem om måneden, kan det blive en ekstra 

udgift til din afdeling på 72.000 kr. på et år!  

 

2 ekstra tømninger i 12 måneder = 24 tømninger a 3.000 kr. = 72.000 kr. om året. 

 

DERFOR OPFORDRER VI ALLE TIL AT HJÆLPE MED AT SORTERE RIGTIG 

FREMOVER       

 


